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 י"ט אדר ב תשפ"ב 
 2022מרץ   22

 לכבוד
 1/2022מכרז ב  ם ומתענייניםרוכשי

 

 הבהרה  תשובות לשאלות

 ביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב   22/1מכרז  

 שהתקבלות אצלה:להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה 

 שם  מס

 המסמך 

מספר 
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

 28.1.3 30 חוזה   .1

מהות העבודה הנכללת בחוזה הינה  
ביטוח   ואחזקה.  תפעול  עבודת 
הגדרת   מחייב  קבלנית  עבודה 
ותקופת   ספציפית  אתר  כתובת 
דרישות   וכן  מוגדרת,  עבודה 

 נוספות. 
הננו מבקשים להסיר את הדרישה  

עבודות קבלניות מדרישות  לביטוח  
 הביטוח 

 הבקשה נידחת. 

אישור    .2
  34 ביטוח 

לא    43וקוד    92קוד שירות  ש  נראה
 . מתאימים למהות העבודה

 088בקוד יוחלף   43קוד 

3.     

כי בביטוחי מזמין העבודה    מבוקש
יכלל סעיף ויתור על תביעת שיבוב  
חבויות   ובביטוחי  המציע.  כנגד 

 הרחבי שיפוי 

הקבלן   הינו  לבטח  שאמור  מי 
 ולא מזמין העבודה.

 23.4 42 מפרט טכני   .4
יש טעות סופר   זמן לא    – נראה כי 

סביר לתגובה. מבקשים לשנות את  
 ½  שעה  –הזמן בסעיף זה ל 

 הבקשה מתקבלת.

 25.2 43 מפרט טכני   .5
יש טעות סופר   זמן לא    – נראה כי 

. מבקשים לשנות את  סביר לתגובה
 . שעות 3-הזמן בסעיף זה ל 

 הבקשה מתקבלת 

 7 39 מפרט טכני   .6

העבודות  תמחור  נדרש    - לצורך 
לקבל סקר מצב קיים של כל אחת  

המשאבות,    -מהתחנות סוג  כולל 
 .  דגם, ספיקה והספק מותקן

לפרט האם קיים מבנה חשמל, או  
 . לוח חשמל חיצוני

 לפרט האם קיים מגוב מכני בתחנה 
 מבקשים לבצע סיור בתחנות 

לגבי   נתונים  אין  למועצה 
המשאבות,   של  מדובר ספיקה 

שונה,   אופי  בעלות  בתחנות 
מרמה של כמה בתים לרמה של 

 מועצה. חצי 

לתאם  מוזמנים  המתעניינים 
מהנדס  סגן  עם  קבלנים  סיור 

 המועצה, יקי אסקיו.

 10 40 מפרט טכני   .7

ריחות ניטרול  נבקש   - במתקני 
להחלפת   הוצאות  סיכום  לקבל 
פחם בתחנות וכן כל הוצאה נוספת  

ב אלו.  במתקנים  לטיפול    3-בקשר 
 השנים האחרונות 

בשנים  בוצע  לא  ריחות  ניטרול 
 האחרונות. 
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 8 39 מפרט טכני   .8
באם קיים    -נבקש לפרט בכל תחנה

אשר  הגבבה  כמות  מהי  מגוב, 
 פונתה בשנה האחרונה? 

)רמת  מגוב  סל  אחת  בתחנה 
דחסן   אחת  בתחנה  הכובש(, 

תחנות בור רקב   3-)אלישמע( וב
 כפר מעש(  1גבעת ח"נ ו  2)

המכ לסעיפי  תיקון  לכל כל  יתייחסו  ו/או  יפרשו  ו/או  יתקנו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  רז 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 
 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.

 מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. מובהר כי הוראות
 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 

 

 , עו"ד דניאל חידקל
 כיר ממונה תחום ב


